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Pater Charles Eba’a heeft tijdens een liturgievergadering eind 2010 
aan de vier koren van de Kruisvindingkerk voorgesteld om eens per 
jaar een themadienst te verzorgen. Ieder kwartaal is dus één van de 
koren aan de beurt om hieraan mee te werken. Aan het bestuur van 
DCBO werd gevraagd om in deze het voortouw te nemen en daar 
hebben wij natuurlijk gehoor aan gegeven. Op zondag 13 februari is 
het vrouwenkoor DCBO van start 
gegaan met het verzorgen van een 
dienst met als thema:  “WAAR 
LIEFDE MENSEN 
SAMENVOEGT”.  
Het was een hele uitdaging om een 
themaviering samen te stellen 
omdat wij dit nog nooit eerder 
hadden gedaan, maar… na een wat 
moeizame start is het ons toch 
gelukt!! Aan de vele goede reacties 
vanuit de parochie kunnen we 
afleiden dat wij er in zijn geslaagd om er met zijn allen een mooie 
dienst van te maken. Wij als koor hebben het ook als heel fijn 
ervaren en hopen dat we voor de volgende keer, wanneer DCBO 
weer aan de beurt is, een mooi thema vinden. (Maar dat is pas 
volgend jaar aan de orde…).  
 
De leden van de activiteitencommissie zijn alweer druk bezig met de 
voorbereidingen voor het jaarlijkse uitje. Zij hebben contact met de 
pastoor van de Willibrorduskerk in Esch. Dit plaatsje ligt onder Den 
Bosch. Het plan is om daar in juni te  gaan zingen en zodra er iets 
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meer duidelijk is omtrent dit plan zal ik u daarover in een volgend 
artikeltje in dit parochieblad inlichten. 

 
 
Het koor repeteert met veel enthiousiasme aan de Missa Festiva van 
Alexander Gretchaninov. Het Kyrie en Gloria heeft u al kunnen 
beluisteren tijdens de mis op eerste kerstdag. 
Wellicht zijn het uitje naar Esch en het feit dat we deze mooie mis 
nog in studie hebben, mooie redenen om lid te worden van ons 
vrouwenkoor?!? 
U kunt vrijblijvend een repetitieavond bijwonen om te kijken of het 
iets voor u is. DCBO repeteert iedere donderdagavond van 19.45 uur 
tot 21.45 uur. 
Op dit moment zijn we ook hard aan het repeteren voor Pasen.                                                 
 
Klein intermezzo 
Er zullen veel mensen in en uit je leven wandelen, maar alleen 
echte vrienden laten voetafdrukken achter in je hart. 
 

Vriendelijke groet, Netti Halter, secretaris  


